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PRENTSA OHARRA / NOTA DE PRENSA 
 

Ekainaren 10etik 24ra izango da bigarren faseko bozkatzeko aldia  
2022ko parte-hartze izaerako aurrekontuetan lehenetsi beharreko zortzi 

proposamen 
 
Ekainaren 10etik 24ra eramango da aurrera 2022ko Parte-hartze izaerako Aurrekontuen 
bigarren fasea.  Onetsitako ildoekin bat etorriz, aurkeztutako 966 baliozko proiektuetatik 
zortzi lehenetsiko dituzte herritarrek. Horiek aurtengo otsailaren 25etik martxoaren 14ra egin 
zen lehenengo fasean aurkeztu ziren.  
 
Udal teknikariek aztertu ostean, ezarritako gidalerroak betetzen direla egiaztatuta eta bat 
etorriz ezarritako prozedurarekin, baliozko ekarpenetatik abiatuta interes orokorreko zortzi 
proposamen zehaztu dira. Horiek gure udalerriko hainbat auzo eta hainbat arlo batzen 
dituzte. Eta parte hartze izaerako aurrekontuen aurreko prozeduretan egin izan den moduan, 
udalak gehienez milioi bat euroko partida bat gorde du parte hartze izaerako aurrekontu 
hauei lotutako proiektuak egiteko. 
 
Hautatutako proposamenak eta horiek egiteko aurreikusitako aurrekontua 
 
PROPOSAMENAREN IZENA GASTUAREN ZENBATEKOA 

Parke bat estaltzea 425.000 € 

Berraktibazio soziokulturalerako programa 
berezia 

250.000 € 

Gabriel Ramos Urangako parkea eta 
bidezidorrak hobetzea 

125.000€ 

Kostaldeko pasealekuak hobetzea 250.000€ 

Fadurako trinketea margotu eta egokitzea 20.000€ 

Wifi sarbidea udalerriko hainbat puntutan 20.000€ 

Feminismoaren aldeko kontzientzia eta 
ekintzak sustatzea 

12.000€ 

Udalerriko bide publikoen inbentarioa egin 
eta argitaratzea 

5.000€ 
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Nola hartu parte? 
 
16 urtetik gora daukaten eta Getxon erroldatuta dauden pertsonek eta udalaren erregistroan 
izena emandako elkarteen ordezkariek hautatutako proiektu GUZTIAK baloratu eta 
puntuatu beharko dituzte (zortzirak eta garrantziaren araberako hurrenkeran, beren 
irizpidearen arabera). Honako kanal hauen bidez parte hartu ahal izango da:  
 
1. Inprimakia bete eta Areetako eta Algortako Herritarren Arretarako Bulegoetan eskuragarri 
dauden kutxetan entregatuta, edo Fadurako kiroldegiko kutxetan, Villamonteko Kultur 
Etxean, San Nikolas liburutegian eta Romo Kultur Etxea-RKEn. 
2. Webguneko formularioaren bidez: www.getxo.eus/participa  
3. Inprimaki hori eskaneatuta bidali beharko da gobernuirekia@getxo.eushelbide 
elektronikora.  
4. Algortako, Areetako eta Bidezabalgo geltokien nahiz Andra Mariko kiroldegiaren inguruan 
jarri diren postontzietan inprimakia sartuz  
 
Informazio gehiago:  
https://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/participacion/presupuestos-participativos-2022/ 
 
 

GetxoUdala   
 
 
Prentsa bulegoa: 94 466 03 20. 

 
Ohar hau zabaltzeko eskatzen dizuegu. Beti eskaintzen diguzuen arreta eskertzen dizuegu.  
Begirunez.   
 
 


